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Op zaterdag 6 April komt de populaire boeren-
rockband Bökkers opreden bij café Centraal in 
Ruinerwold. ‘Leven in de Brouwerij’ is de naam 
van de nieuwe tour waar de band dit jaar mee van 
start gaat.  Bökkers is een rockband uit Overijsselse 
Salland onder leiding van Hendrik Jan Bökkers. De 
formatie is in 2010 begonnen als coverband van 
de Achterhoekse groep Normaal onder de naam 
Bökkers Dut Normaal. De band heeft ook een eigen 
repertoire ontwikkeld met nummers in het Sallands 
dialect. Entree prijs 10 euro. Zaal open 21.30 uur, 
voorprogramma wordt verzorgd door de Dj’s van de 
E & R formatie (Erwin en Rick) uit Ruinerwold.

Vroeger hadden we 
geloof… nu weten we 
beter
In de serie ‘laagdrempelige kerkdiensten’ worden 
in de Gereformeerde Kerk Ruinerwold – Koekange 
diensten met een lage instap georganiseerd die toe-
gankelijk zijn voor iedereen! Van jong tot oud en van 
gelovig tot niet-gelovig. In de dienst van 10 maart 
zal worden stil gestaan bij het thema: “Ik snap dat je 
sceptisch bent, vroeger hadden we geloof… nu we-
ten we beter.” Vragen als, is er reden om sceptisch 
over geloof te zijn gezien alle ontwikkelingen in de 
wereld en bevindingen in de wetenschap? En, Biedt 
geloof dan wel of niet een uitkomst? Zullen aan bod 
komen. 

Daarnaast zullen liederen van Herman Finkers tot 
Opwekking en van Guus Meeuwis tot Martin Brand 

Vandage brek de zunne 
deur
Vandage brek de zunne deur
stao’k even in het locht
nou ik oen stemme heur

Vandage brek de zunne deur
het duustere kreg kleur 
verdwient de achterdocht 

Vandage brek de zunne deur
stao’k even in het locht

© Gerdina 
www.gerdina.nl

Volgend nummer 
verschijnt 
20 maart

Kopij inleveren voor vrijdag 15 maart 12.00 uur
Via redactie@optwold.nl, www.optwold.nl of bij 

Anna Rumph, Meerkoetlaan 32, tel. 481554

door de eigen band ten gehore gebracht worden. 
De dienst, onder leiding van Dennis de Laat, zal 
plaatsvinden op 10 maart in de Gereformeerde Kerk 
Ruinerwold – Koekange te Berghuizen, aanvang 
10.30 uur. Tevens is er vanaf 10.00 uur de gelegen-
heid om eerst gezamenlijk koffie te drinken in het 
Middelpunt, aansluitend zal de dienst plaatsvinden. 
Het belooft een mooie dienst te worden!



Alarm: 112 als elke seconde telt
Politie: 0900-8844
Huisartsen: 481237
Spoed: 482528
Apotheek: 482679
Avondenweekenddiensten: 
0900-1120112

Dierenartsenpraktijk Zuidwest Drenthe:
Gezelschapsdieren: 0522-238508; Landbouwdieren: 
0522-238528; Paarden: 0522-238538
Amivedi 254038; Dierennoodhulp 0624762577

Gemeente De Wolden: 0528-378200 
of 140528
Website: www.dewolden.nl

E-mail: gemeente@dewolden.nl
Centraal Meldpunt De Wolden:
9.00-12.00 uur 0528-374173
Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen
info@dbvruinerwoldberghuizen.nl

ACTIVITEITEN AGENDA BELANGRIJKE INFO

“ Dit is zeer 
waardevolle 
informatie ” 

Kerkdiensten 10 maart
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. K. de Graaf
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. V. Rijswijk, 16.30 uur ds. S. de Bruine
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur DZD

Kerkdiensten 13 maart Biddag voor Gewas
Hervormde Kapelgemeente
19.30 uur ds. K. de Graaf, Hervormde kerk Koekange
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
19.30 uur ds. J.W. Muis
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
19.30 uur Proff H. Selderhuis

Kerkdiensten 17 maart
Hervormde Gemeente Ruinerwold,
10.00 uur ds. R. Kloosterziel
Geref. Kerk Ruinerwold-Koekange,
10.00 uur ds. J.W. Muis
Hervormde Kapelgemeente,
9.30 uur ds. W. Pastoor
Geref. Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange
11.00 uur ds. P.K. Meijer, 15.30 uur ds. L. Sollie  

 ➜ 6 maart Jaarvergadering Tuinkring, 19.30 uur 
voor leden, 20.30 uur voor iedereen. 
J.v.d.Veen van Groentotaal, Buddingehof

 ➜ 9 maart Toneeluitvoering UDI, 20.00 uur café 
Centraal

 ➜ 9 maart Inleveren snoeihout paasvuur, 09.00 – 
12.00 en 13.00 – 16.00 uur Karstenhoeve

 ➜ 10 maart Concert Bergklanken en Sempre Sereno, 
14.30 uur Sporthal

 ➜ 11 maart KIOS sponser- en vriendenavond, 19.30 
uur kantine KIOS

 ➜ 11 maart Buurtkamer, actief met kinderopvang, 
9.30 – 11.30 uur Buddingehof

 ➜ 12 maart Klaverjassen, 20.00 uur Dorpshuis de 
Barg’n

 ➜ 12 maart Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 13 maart Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold
 ➜ 14 maart Café KWIS met opgave, 20.00 uur de 

Kastelein
 ➜ 14 maart VCR-VIOS jeugd volleybal toernooi, 

14.30-17.30 Sporthal
 ➜ 15 maart Regionale Kaartdag, 10.00 uur 

Buddingehof
 ➜ 16 maart  UDI, voorronde 1 akter festival, 20.00 uur 

café Centraal
 ➜ 16 maart KIOS, NL DOET grote klusdag 

accommodatie van 09.00 – 13.00 uur
 ➜ 16 maart Kroeg tot Kroeg loop, start 16.00 uur Het 

Wapen van Ruinen opgave via  
www.lgr88.nl

 ➜ 16 maart Inleveren snoeihou paasvuur, 09.00-
12.00 en 13.00-16.00 uur Karstenhoeve 

 ➜ 17 maart Kwak in de Baktoernooi, 14.00 uur met 
opgave café de Kastelein 

 ➜ 17 maart VVR – CEC, 14.00 uur Sportpark 
Ruinerwold

 ➜ 18 maart VVR, Klaverjassen en Jokeren, 19.30 uur 
kantine VVR

 ➜ 18 maart Vrouwen van Nu Ruinerwold, 
Lucassen rijschoolhouder, 19.45 uur 
Uitgaanscentrum De Klok

 ➜ 18 maart Bridge, 13.30 uur Buddingehof
 ➜ 18 maart Buurtkamer, bingo, 9.30 – 11.30 uur 

Buddingehof
 ➜ 23 maart OBS De Wezeboom, ophalen oud papier
 ➜ 23 maart 35-jarig bestaan m.m.v. Willem Spans, 

21.00 uur café de Kastelein
 ➜ 24 maart KIOS (R)1 – Apeldoorn1, 15.30 uur 

Sporthal
 ➜ 26 maart Klaverjassen, 20.00 uur de Kastelein
 ➜ 27 maart Vrouwen van Nu Oosteinde, De 

Herbergier uit Oldeberkoop, 20.00 uur de 
Kolonie

 ➜ 27 maart Modeshow de Smederije, 19.30 uur 
Buddingehof

 ➜ 27 maart Jokeren, 19.30 uur Cafétaria ’t Wold



 “Ik help  
u graag bij 
een goed 
afscheid.”

Mijn naam is Roelof van der Veen, ik ben o.a. 
uitvaart verzorger voor Uitvaartvereniging 
Memento Mori Ruinerwold. Bij een overlijden 
sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn 
persoonlijke manier van werken, bel dan: 0522 251 939.

Voor meer informatie, het aanmelden als nieuw lid of het doorgeven van 
wijzigingen kunt u terecht bij de administratie van de vereniging: A. J. Luten, 
Fazantlaan 15, 7961 AP Ruinerwold, 0522 481 913.  
www.uitvaartvereniging-mementomori-ruinerwold.nl

Leden die zich willen verzekeren tegen uitvaartkosten die boven het 
pakket van de vereniging uitgaan, kunnen contact opnemen met Yarden 
medewerker buitendienst Marianne Kleine 06 2281 6738

Uitvaartvereniging Memento Mori Ruinerwold
Voor een melding van overlijden belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl

AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2018 
Voor 1 april ingediend voor 1 juli bericht  
Maak tijdig een afspraak:   06-22761518 
 
 

JWM Advies fiscaal advies en administratie 
Molenbergh 8, 7961 AV Ruinerwold 

         

Nu verkoop van verschillende soorten: 
Strooisel (ook voor huisdieren), zaaizaden, 
landbouwplastic.

kleinhuisdierenvoer, paardenbrok, 
schapenbrok

Voor de winter:
Strooizout  vetbollen
pindanetjes  vogelzaad

Plosplan palletkorrel

Losse compost en 
champignonnenmest  

ook bij ons verkrijgbaar
Alles voor uw tuin op voorraad

www.agrarisch-drenthe.nl
Haakswold 11 — 7961 LC Ruinerwold — 06-22208256 / 0522-482358

       1x in de week of iedere dag,  
      zonder abonnement. 

       Warm of koelvers thuisbezorgd. 

Dagelijks keuze uit vers bereide maaltijden. 

 

Dwingeloo, De Weyert,  T.  088-9684028 
Havelte, De Molenhof,   T. 088-9684048 
Ruinen, loc. Jan Wierengaweg, T. 088-9684067 

www.zzwd.nl Maaltijdservice Thuis 

 Lekker en gezond eten zonder zelf  te koken?  
 Bestel uw maaltijd bij Maaltijdservice Thuis! 



Hartelijk bedankt
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de feli-
citaties, cadeaus, bloemen en de vele kaarten, die 
wij mochten ontvangen voor ons 60 jarig huwelijk.

Co en Thijs van Spil

Kerkkoor Con Amore 
zet jubilarissen in het 
zonnetje
Op de jaarvergadering van Con Amore uit Ruiner-
wold was er speciale aandacht voor een drietal 
leden met een bijzonder lange staat van zang. Gea 
Pruntel verraste alt Fenny Potjes met bloemen om-
dat ze al 50 jaar bij het koor zingt, eerst in IJhorst en 
al weer vele jaren in Ruinerwold. Bloemen waren er 
ook voor alt Henny van Calker – van den Berg, al 40 
jaar zingend actief. Én voor Marjan Remmelts – Mul-
der – even niet present. Zij versterkt al ruim 25 jaar 
de sopranengroep. Al met al een bijeenkomst met 
een bijzonder feestelijk randje!

Belangenvereniging  
Oosteinde
De belangenvereniging Oosteinde wil alle inwoners 
van Oosteinde uitnodigen voor openbare bestuurs-
vergadering op 

11 maart 2019 om 20.00 uur in ons dorpshuis de 
Kolonie.

Het bestuur wil deze avond een terug koppeling 
geven op de activiteiten die zijn uitgevoerd.
Ook vinden wij het van groot belang van de bewo-
ners in Oosteinde te horen over welke onderwerpen 
het bestuur van de belangenvereniging zich kan 
inzetten.

Vrouwen van NU 
Oosteinde 
Jan Wiersma, Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke stand en Verhalenverteller     

20 februari 2019
Jan Wiersma kreeg na zijn arbeidzame leven als 
onderwijzer op een basisschool ruimte om zich te 
verdiepen in een onderwerp wat hem al lang inte-
resseerde namelijk trouwen door de eeuwen heen. 
De aanleiding was een boek met dezelfde titel. 
Het bleek niet een eenmalige interesse van zijn kant 
te zijn maar was aanleiding om te solliciteren naar 
het ambt van  trouwambtenaar  voor de gemeente  
Staphorst.
Door de eeuwen heen is er veel veranderd in de 
gewoontes rond het huwelijk. In het verleden speel-
den bijv. economische belangen een grote rol, werd 
er gelet of je wel trouwde met iemand van dezelfde 
stand, geloof, dorp of stad. Wie spaart er bijv. nog 
voor een uitzet?
Wat gebleven is door de eeuwen heen is het sym-
bool van de ring die staat voor eeuwige trouw en 
verbondenheid. De Egyptenaren maakten al trouw-
ringen van riet wat langs de rivier De Nijl groeide. In 
de Romeinse tijd maakten ze ringen van ijzer die ze 
om de middelvinger droegen omdat ze geloofden 
dat er een verbinding liep van deze vinger recht-
streeks naar het hart.
Na de pauze stond onderwijzer Jan voor ons. Ik kon 
me hem goed voorstellen op een vrijdagmiddag 
in een klas met kinderen die ademloos naar hem 
luisterden.
Hij vertelde ons een spannend verhaal van een 
bruidspaar waarvan de bruid te horen had gekre-
gen dat ze de bruiloft niet zou overleven......hoe 
het afliep vertelde hij  ons niet. Dat wilde hij graag 
bewaren voor de volgende uitnodiging! Ik heb er 
wel vertrouwen in dat het goed is afgelopen met de 
bruid!   



KREMER
uitvaartzorg

Annerie

0522 - 245021 
Dag en nacht bereikbaar | www.kremeruitvaartzorg.nl

Sigrid & MariekeAnnerie,

Troostvol afscheid nemen.
Wij bieden u de tijd, 
rust en aandacht die nodig is.

‘

www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor 
alle verzekeringen
o.a. Memento Mori 

Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

T: 0522 - 440 473      

 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

profiteer van onze VOORDELIGE tarieven 

en UITSTEKENDE dienstverlening:

WONING GEKOCHT 
HYPOTHEEK (OVER)GESLOTEN?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn



Bridge uitslagen
Uitslag van de 1e zitting van ronde 3 van de bridge-
club Ruinerwold van maandag 18 februari 2019.

Lijn A
1 H Reinders & G Scheper 63,75%
2 J de Boer & G Wassing 62,50
3 L Krapels & J Mansier 60,83
4 J & J Scholte Albers 57,50
5 R v Ommen & M Velthuys 54,58
6 R Nijland & J Schuphof 52,50
7 E v’t Rood & E Wienen 51,25
8 H & J Tissingh 48,33
9 J Bennink & L Drost 47,92
10 G Lensen & L Tissingh 47,08
11 O Hobma & J Vedder 43,75
12 I & L vd Molen 38,33
12 H & P Bennink 38,33
14 D & M Geel 33,33

Lijn B
1 M Vedder & H Toet 60,94%
2 M Blaauw & K Scheper 57,50
3 J Klomp & L Veen 53,13
3 L Boerhof & M Brals 53,13
5 J Inberg & W Niemer 52,34
6 A Flier & L Stolte 50,78
7 S & J Willijns 50,63
7 H & H Hauwlo 50,63
9 T ten Heuvel & A Kreulen 46,88
10 R Knippels & R Pijper 44,38
11 J Koops & R Morsink 32,50

Voorjaarsconcert 
Sempre Sereno – De 
Bergklanken
Sinds een paar maanden hebben muziekvereni-
ging Sempre Sereno en Chr. muziekvereniging De 
Bergklanken de muzikale krachten gebundeld. 
Deze beslissing werd genomen omdat de fanfare 
van Sempre Sereno op dit moment onvoldoende 
spelende leden heeft om als volwaardige fanfare 
op te kunnen treden. Op straat tijdens optochten 
zijn beide verenigingen al een paar jaar gezamenlijk 
marcherend te horen en te zien. De gecombineerde 
fanfare van de verenigingen en de malletband van 
Sempre Sereno vullen elkaar op straat mooi aan.

Vanaf begin dit jaar spelen beide fanfares geza-
menlijk in één orkest. Fanfare, Malletband en het 
BBB-orkest hebben een zeer gevarieerd programma 
voor u samengesteld. Dit laten zij horen en zien op 
zondagmiddag 10 maart in een gezamenlijk concert 
in de Sporthal van Ruinerwold.

We verwelkomen u graag op zondagmiddag 10 
maart.  De zaal is open vanaf 14:00 en het concert 
begint om 14:30. De entree is gratis voor donateurs 
van beide verenigingen en kinderen tot 12 jaar. Ove-
rige bezoekers betalen €7,50-.

3 Gerrit Figeland 267
4 Henri Jans 262
5 Jan de Vries   250

Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  26-02-2019

Poule A
1 Johnny Ringeling   279 
2 Johan Klok        274
3 Alfred Vrieling  270 

Poule B

1  Johan Nijboer 268 
2 Michiel van Berkum 267 
3 Luuk Nijmeijer  261
4 Henri Jans 260
5 Leffert Klok   258

SV  De Losse Flodder 
Ruinerwold
Uitslagen onderlinge competitie  schietvereniging  
De Losse Flodder te Ruinerwold d.d.  19-02-2019

Poule A
1 Anne Jan Dunning   281 
2 Gert Dunning       274
3 Paul de Vries 267 
4 Alfred Vrieling       265        

Poule B
1  Luuk Nijmeijer 274 
2 Ronald Lankhorst/ Lars Luten 269 



Onderneming starten?
Kies voor een gratis
ondernemingsadvies!

Meppel	 0522	25	28	50
Zuidwolde	 0528	37	12	28

Meppel
www.lexisnotarissen.nl

mr J.W. Oosten
notaris/estate-planner

 

 
   

* Electra  * Gas   * Dak / Zink 
 * Water   * Cv   * Aardwarmte 
 * Zonne-Energie  * Nen 3140 Keuring 
 

Tel: 06-13471784 
Westerweiden 70 

7961EA Ruinerwold 



Ruinerwold 
afgetroefd door 
Weerdinge
Aan het weer kon het in ieder geval niet liggen. Op 
een stralende zondagmiddag reisde Ruinerwold 
af naar Weerdinge. De Emmenaren staan keurig in 
de subtop van 3C, terwijl Ruinerwold juist probeert 
aan te sluiten in de middenmoot. Een overwinning 
zou weer een goede stap in de juiste richting zijn.
De eerste helft waren beide teams aan elkaar ge-
waagd. De kansen waren dan ook spaarzaam. De 
Bruin kreeg op aangeven van Loof een kans om raak 
te koppen, maar miste de bal. Aan de andere kant 
was het Brinks die gevaarlijk voor Van ’t Hoge op-
dook, maar niet wist af te ronden. In de 40e minuut 
was het wel raak. Werkman wist na een krachtige 
solo de bal geplaatst in de verre hoek te schuiven 
en bracht zo Weerdinge op voorsprong.
Even leek de ruststand 1-0 te gaan worden, maar 
hier kwam al snel verandering in. In de 44e pikte 
Brinkman de bal op en gaf een voorzet vanaf het 
middenveld. De Bruin stond vrij bij de tweede paal 
en kopte beheerst binnen: 1-1. Met deze stand 
gingen beide ploegen aan de thee en er leek een 
spannende tweede helft in de maak. 
De tweede helft was er één ploeg die bepaalde wat 
er gebeurde en dat was Weerdinge. Het kreeg al snel 
meer ruimte dan voor rust en vooral Aaron Brinks 
bleek hier erg blij mee. De spits ontwikkelde zich 
als een plaag voor de Ruinerwoldse achterhoede 
en bracht Weerdinge al snel in de tweede helft op 
voorsprong. Brinks werd in de 53e minuut de diepte 
ingestuurd, kreeg alle vrijheid en schoof rustig de 
2-1 binnen.  
Na de 2-1 kreeg Weerdinge al snel grote kansen op 
de 3-1 en na een uur spelen werd de wedstrijd dan 
ook beslist. Brinks ontsnapte aan de mandekking, 
omspeelde Van ’t Hoge en hield opnieuw ’t hoofd 
koel: 3-1. Hoewel er nog een half uur te spelen 
was, leek het verzet van Ruinerwold gebroken. Er 
werd amper nog een fatsoenlijke aanval opgezet 
en Weerdinge had wel zin om de score verder op te 
voeren. Uiteindelijk duurde het, gezien de kansen 
voor de thuisploeg, lang voordat de 4-1 viel. In de 
82e minuut was dit alsnog het geval. Brinks kopte 
een voorzet schitterend binnen en noteerde een 
onvervalste hattrick: 4-1. 
Met zijn derde treffer bleek Brinks ook de einduit-
slag te noteren. Met wat meer precisie had Weer-
dinge de score ook nog wel kunnen opvoeren. Voor 
Ruinerwold biedt dit stof tot nadenken, zodat het 
aankomende zondag weer een frisse start kan 
maken tegen Protos. De ploeg uit Steenwijksmoer 
is een van de teams waar Ruinerwold zich, gezien 
de ranglijst, op kan richten. Na de tweede helft in 
Weerdinge zal Ruinerwold tegen Protos ongetwij-
feld getergd aan de aftrap staan. 

 
 
 
 
 
 
VV Ruinerwold start op donderdag 21 aug a.s. met 35+/45+ voetbal 
 
VV Ruinerwold start dir seizoen met 35+/45+ seniorenvoetbal. 
Bij deze voetbalvorm spelen zeventallen op een half speelveld met en tegen spelers vanaf 35 jaar. 
Het doel is om leeftijdsgenoten met en tegen elkaar te laten voetballen en deze groep langer aan de 
voetbalsport te binden.  
 
Voor de 35+/45+-variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in 
zeventallen op een half veld. Er mag doorlopend gewisseld worden en van buitenspel is geen sprake. 
Negentig minuten lang zwoegen op een veld van pakweg honderd bij zestig meter tegen spelers die 
twintig jaar jonger zijn, hoort dus tot de verleden tijd. 
 
VV Ruinerwold stelt deelnemers in gelegenheid 1 x per week op de donderdagvond vanaf 20.00 uur 
met elkaar te voetballen waarbij ook voldoende ruimte is voor sociaal contact.  
 
Op de eerste trainingsavond starten we met een kennismaking en vanuit de club volgen er een aantal 
huishoudelijke mededelingen; voetbalschoenen wel meenemen uiteraard. 
 
Heb je hiervoor belangstelling, stuur een email naar technischecommissie@vvruinerwold.nl. of kom op 
21 aug. a.s. naar de eerste trainingsavond! 

Ruinerwold boekt 
belangrijke zege op 
Musselkanaal
Mooi weer, een keurige overwinning van het tweede 
op de koploper en een gedreven Ruinerwold. Alle 
ingrediënten waren zondag aanwezig voor een 
mooie voetbalmiddag.
De middag begon met een indrukwekkende minuut 
stilte ter nagedachtenis aan Gerard Kooiker. Beide 
ploegen begonnen vervolgens fel aan de wedstrijd. 
Al snel ontstonden kansen voor beide teams en 
na een kwartier kwam Ruinerwold op voorsprong. 
Kleene stuurde na een goede actie De Bruin weg 
aan de rechterkant. De Bruin hield het overzicht en 
gaf direct een prima voorzet. Loof liet de bal lopen 
voor Sem Hogenhorst, die daarop mooi de 1-0 bin-
nenschoof. 
Na de 1-0 liet Musselkanaal zich gelden en 5 mi-
nuten later stond het alweer gelijk. Een schot van 
Kayser verdween door de benen van Van ’t Hoge: 
1-1.  Na de 1-1 kende Musselkanaal een sterke fase 
en in de 37e minuut kwamen de gasten op voor-
sprong. Een voorzet werd half verwerkt door Van ’t 
Hoge, die hierbij in botsing kwam met Rik de Wit. 
De bal bleef enkele meters voor Van ’t Hoge liggen 
en er leek niks aan de hand. Van ’t Hoge besloot, 
zeer sociaal, eerst te kijken hoe het De Wit verging 
en vergat daarbij de stilliggende bal. Kayser maakte 
dankbaar gebruik en schoof de 1-2 in het lege doel. 
Een domper voor Ruinerwold, maar toch kwam het 
al heel snel weer op gelijke hoogte. 5 minuten voor 
rust dribbelde De Boer het strafschopgebied binnen 
en schoot de bal verdekt in de korte hoek: 2-2. Met 
deze stand gingen beide teams aan de thee.
Na rust een ander spelbeeld. Beide ploegen bleven 
aan elkaar gewaagd, maar er vielen duidelijk min-
der kansen te noteren. Al snel ontstond het gevoel 
dat de ploeg die het eerst scoorde in de tweede 
helft, de 3 punten zou pakken. Kleene schoof hal-
verwege de tweede helft door naar de spitspositie, 
wat Ruinerwold wat meer houvast gaf in de voor-
hoede. Deze tactische omzetting bleek goud waard, 
want 5 minuten voor tijd werd Kleene de diepte in 
gestuurd door Slomp. In de kluts omspeelde Kleene 
verdediger Schmitz en schoot de bal schitterend in 
de verre hoek: 3-2.
In de slotfase werd het nog even flink spannend, 
maar Musselkanaal werd niet meer echt gevaar-
lijk. Met veel strijd vocht Ruinerwold zich naar de 
overwinning, wat daarmee hele goede zaken doet. 
De middenmoot is weer in zicht. Aankomende 
zondag reist Ruinerwold af naar Weerdinge, dat op 
een prima 5e plek staat. Wint Ruinerwold in Weer-
dinge, dan komt het in verliespunten zelfs op gelijke 
hoogte met de Emmenaren.



Huishoudelijke hulp gezocht
 

Vos Ruinerwold bv zoekt een huishoudelijke hulp voor circa 
4 uur per week.

Het gaat om de kantoren, lunchruimte en toiletten,  
adres Wolddijk 7 te Ruinerwold.

Werkzaamheden tijdens kantooruren in overleg.
Voor inlichtingen tel. 0522-482220 of kom gewoon even langs.

 
Met vriendelijke groet,

 
Vos Ruinerwold BV

Wolddijk 7, 7961 NA Ruinerwold
Tel. 0522-482220

Volkstuinvereniging 

De Woldakkers 
heeft nog een ½ en 1 are 

tuin te huur.

Inl. 482511 

 

 

Heeft U ook al zo’n last van kriebelende neus en jeukende ogen, 
benauwdheid en klaar met het gesnotter….. 

Wacht dan niet langer en laat U verrassen door de prachtige werking  
van het tapen tegen hooikoorts. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt U contact opnemen Praktijk De Kuuz’n 
Sport massage Sandra 

Tel: 06-10637472 

 

 

Praktijk De Kuuz’n, 
Dijkhuizen 8b,  

Sport Massage Sandra 
tel: 06-10637472 

OOK ADVERTEREN?
Neem contact op met de redactie of 

kijk op www.optwold.nl





10 Maart 
  
 Entree:   € 7.50 
 Donateurs: gratis 
 t/m 12 jr:  gratis 
 

 
 

                              
 
 

    

                                            
 
 
 
 
 

Sporthal de Buddingehof 
 

Aanvang:    14.30 uur 
Zaal open:  14.00 uur              

 




